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JELENTKEZÉSI LAP 

MEZŐMÉNESI PREVENTÍV EGÉSZSÉGÜGYI ÉS ÉLETMÓDKÖZPONT, Mezőménes Központ, 2020 
A jelentkezés megerősítéséhez kérjük töltse ki a jelentkezési lapot és küldje be az informacio@herghelia.org e-mail címre, illetve 

100EU/fő előleg elhelyezése szükséges a fejlécben szereplő EUROS számlaszámon 7 naptári napon belül. Ez az összeg 
levonódik a turnus árából, a fennaradó összeget is befizetheti előre vagy intézményünk recepciójánál érkezéskor. 

VEZETÉKNÉV  

KERESZTNÉV  

ÉLETKOR  FOGLALKOZÁS  

TELEFONSZÁM  E-MAIL CÍM  

LAKCÍM  

CSALÁDI ÁLLAPOT 
  HÁZAS    EGYEDÜLÁLLÓ 

Nem házas, viszont párban érkező személyeket külön szobába helyezünk. 
Nem szükséges házassági bizonyítvány bemutatása.  

TURNUSOK 

MAGYARORSZÁGI 

CSOPORTOKKAL 

Az év minden szakában folyamatosan 
vannak turnusaink, melyek román 
nyelven zajlanak. Jobb oldalon csak 
azokat a turnusokat látja melyeken 
magyar csoportokkal is dolgozunk. 
Kezelőink angol, román, magyar 
nyelven beszélnek! Orvosi 
konzultációink, egészségügyi 
szemináriumaink, közösségi 
programjaink, főző tanfolyamaink és 
interaktív tevékenységeink román 
nyelven ill. fordítással magyar nyelvre 
díjmentesen történnek ezekben a 
turnusokban. 

Az alábbiakban azon turnusaink dátumait találja, amelyekben nagyobb számú magyarországi 

vendég lesz jelen: 

                                            

  2020. január 12. - 23. 

  2020. május 10. - 21. 

  2020. július 5. - július 16. 

  2020. augusztus 30. - szeptember 10.  

  2020. november 8. - 19. 

Kérem jelőlje be az az időtartamot, melyen részt szeretne venni! Visszaigazolás, ill. előleg 

befizetés után tudjuk a jelentkezési szándékot megerősítettnek tekinteni. Magyarországi 

vendégek részére 850 euró/fő/11 nap az aktuális teljes ár. 

Kedvezményes időszak: 2019. Október 20. – 2020. Március 20. általános (765EU), nyudíjasoknak (722EU) 

SZOLGÁLTATÁSI ÁR 

TARTALMA RÖVIDEN 

A szolgáltatási ár magába foglalja a szállás, étkezés, valamint alapos orvosi konzultációkat és 

vizsgálatokat érkezéskor és távozás előtt (vérvizsgálatok érkezéskor és távozás előtt: húgysav, 

karbamid, kreatinin, összkoleszterin szint, LDL koleszterin szint, HDL koleszerin szint, aterogén 

index, vércukor szint, triglicerid szint, kálcium, magnézium, EKG, hasi ultrahang), speciális diétát 

(vegán), személyre szabott mozgásterápiát, és az egyéni igényekhez, illetve egészségi 

állapothoz igazított egyéb kezeléseket (mint pl. hidroterápia, masszázs, pakolások, 

gyógynövényteák, lelki gondozás, sószobás kezelés, terem és vízi gyógytorna, jacuzzi, szaunák, 

tanácsadás stb...) (a szolgáltatási ár tartalmazza az itt felsoroltakat, ezen felül, speciális 

vizsgálatokra, amennyiben ön igényli, külön bér megfizetése szükséges). 

VÁLASSZON SZOBÁT 

Vendégszobáink 1, 2 ill, 2+1 
személyes ágyakkal rendelkeznek, 
saját fürdőszobával, hotel 
komforttal. 

  1 ágyas szoba 

  2 ágyas szoba  

  2+1 ágyas apartman 
1 ágyas, ill. 2 ágyas szobában egyedül 100EU felár fizetendő 
2 ágyas szobába hasonló életkorú, azonos nemű, nyelvű és állapotú vendégeket helyezünk 

ÉRKEZÉS 

  Személyautóval  

  Autóbusszal 

  Repülővel 

Autóbusz estén a Budapest - Marosvásárhely között közlekedő FlixBus (www.flixbus.hu) járatokat ajánljuk, 

repülővel történő érkezés esetén Budapest - Marosvásárhely között közlekedő WizzAir  járatait ajánljuk. 

Marosvásárhely-i autóbusz állomás és reptérről történő be- és visszaszállítást ingyenesen biztosítjuk.  

JÁRT-E KORÁBBAN NÁLUNK?   IGEN    NEM 

Nem járt nálunk?  
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Honnan szerzett tudomást 
intézményünkről? 

KEZELNI TUDJUK AZ ÖN 
EGÉSZSÉGÜGYI GONDJAIT? 

  IGEN    NEM 
 
Győződjön meg arról, hogy az Ön egésszségügyi gondjai megtalálhatóak az általunk kezelt 
betegségek listáján itt: https://herghelia.hu/mit-kezelunk/ 
 

EGYÉB BETEGSÉGEK 
Amennyiben az Ön betegsége nem szerepel az általunk kezelt betegségek listáján, ennek 
ellenére részt szeretne venni programunkon, kérem térjen ki erre a megjegyzés rovatban. 

ÖNELLÁTÓ? 
  IGEN    NEM 

Amennyiben 24 órás gondozóra van szükség, kérem térjen ki erre a megjegyzés rovatban! 

VANNAK-E ALVÁSI GONDJAI? 
  IGEN    NEM 

Súlyos alvási gondokat kérjük előre jelezze a megjegyzés rovatban! 

RÁKOS MEGBETEGEDÉS 
ESETÉN 

Kérem előzetesen küldje át az orvosi leleteket, orvosaink ellenőrzik és azt követően tudjuk 
megerősíteni a helyfoglalást. 

NÉHÁNY SZÓBAN FEJTSE KI 
EGÉSZSÉGÜGYI GONDJAIT:  

 
  

BESZÉLT NYELVEK 
(értési v. beszéd szint): 

  

Bevezetés a Mezőménesi 
programba -  általánosan - 

útmutató jelentkezéshez 

https://herghelia.hu/kapcsolat/jelentkezesi-urlap-es-program-bemutato-prospektus/ 

Kezelési turnusaink 2019-2020 https://herghelia.hu/kapcsolat/kezelesi-turnusaink-2019-2020/ 

Információ és helyfoglalás https://herghelia.hu/kapcsolat/informacio-es-helyfoglalas/ 

Árlista https://herghelia.hu/kapcsolat/arlista/ 

Szállás és étkezés https://herghelia.hu/kapcsolat/szallas-es-etkezes/ 

Amit hozni kell a csomagban! https://herghelia.hu/kapcsolat/amit-hozni-kell-a-csomagban/ 

Érkezés https://herghelia.hu/kapcsolat/erkezes/ 

Magyar WEBhely: https://herghelia.hu/ 

MEGJEGYZÉS: 
 
 

 
Egyéb felmerülő és tisztázni való kérdésekben, kérjük keresse fel telefonos ügyfélszolgálatunkat, illetve írjon e-mailen! Köszönjük! 

További információ: www.herghelia.hu 

Ügyfélszolgálat: informacio@herghelia.hu | Tel HU/WhatsApp: +40/743.842.570 
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